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USE abre agenda de 2016 apoiando vários projetos culturais, como o II Encontro 
Nacional de Artistas Espíritas e a peça Um Amor de Renúncia, adaptação do romance 
Renúncia, de Emmanuel/F.C.Xavier.
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Destaque

CONGRessO estaDuaL

CONFRONtaNDO a CIÊNCIa

aDeus a sCHILIRÓ

Cena da peça Um Amor de Renúncia, em cartaz no Teatro Santo Agostinho, na capital

Artistas espíritas, 
uni-vos!

Diretoria já pensa no evento 
de 2017

Atividades do encontro que 
marcará os 70 anos da USE serão 
realizadas todas no Hotel Tauá, de 
23 a 25 de junho, em Atibaia.

Espiritismo no vestibular 
da Unesp

Questão citou texto de O Livro dos 
Espíritos que explica as chamadas 
habilidades inatas.

“Ele colocou muitos tijolos 
nesta obra”

Sexto presidente da USE, de 1982 
a 1986, Antonio Schiliró retornou à 
Pátria Espiritual, em 2 de dezembro. 
Viúvo, contava 98 anos.
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CAMPANhA

eDItORIaL

N o momento em que a humanidade se 
convulsiona no materialismo, escrava 

dos vícios e paixões, recordo as palavras 

do Mestre: “Bem-aventurados os pobres 

de Espírito!”

Sim! Bem-aventurado aquele que já 

se despiu da soberba, do orgulho. Se a 

entrada no Reino dos Céus será custosa 

para o homem rico, ao orgulhoso a ta-

refa não será menos árdua. Para entrar 

nele, um e outro terão antes de adquirir 

a simplicidade e pureza de coração, vir-

tudes que sempre andam acompanhadas 

da bondade.

O Natal passou. O ano novo já está em 

curso. É ano eleitoral. Que esperar dos 

nossos políticos? É ano olímpico. Que li-

ções virão dessa confraternização espor-

tiva em nosso país? Que exemplos o Bra-

sil poderá oferecer ao mundo, depois da 

tragédia ambiental de Mariana e da lama 

de corrupção que invadiu nossas mais ca-

ras instituições?

Que esperar de nós, os espíritas? Que 

temos feito de especial? Trabalhadores da 

última hora, qual tem sido nossa conduta? 

Estamos sacrificando interesses pessoais 

a fim de que a obra do Senhor não sofra 

atrasos ou prejuízos? Estamos prontos 

para recebê-Lo, como o mordomo fiel que 

pode, sem titubear, prestar contas do que 

lhe foi confiado?

Muito será pedido àquele a quem mais 

foi dado. E o espírita, agraciado com as 

luzes da Doutrina Libertadora, sabe que 

muito recebeu e que precisará prestar 

contas por isso. Não espere, pois, faci-

lidades no caminho. Se quiser triunfar, 

terá de perseverar e amar muito. Só en-

tão poderá, enfim, dizer: “Senhor! Eis 

aqui teu discípulo!”

 O Editor

Que temos feito de especial? 
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MENSAGEM DA PRESiDêNCiAMENSAGEM DA PRESiDêNCiA

C aros amigos!
Iniciamos o novo ano com muita ale-

gria e confiança, certos de que teremos 

amplas realizações no âmbito da Unifi-

cação, mas estas não dispensam plane-

jamento. Por isso, reiteramos aos com-

panheiros das Comissões Executivas dos 

órgãos USE que atentem para o Plano 

Nacional de Trabalho para o Movimento 

Espírita Brasileiro, amplamente apresen-

tado nas reuniões do CA, CDE e jornal Di-

rigente Espírita, para que compreendam o 

seu funcionamento e aplicação. Conforme 

o gráfico na página 5, cada órgão poderá 

analisar o próprio desempenho e verificar 

as diretrizes em que fomos mais eficazes 

e aquelas que requerem mais esforços 

e aprimoramentos.

Lembramos que no site da USE (www.

usesp.org.br), encontra-se permanente-

mente o Programa Geral de Atividades da 

USE, contendo as datas das reuniões do CA 

e CDE. Reiteramos aos órgãos que reser-

vem desde já sua agenda para esses en-

contros, porque eles constituem o fórum 

apropriado para se discutir as questões do 

movimento de unificação e é nesse fórum 

que surgem as propostas e se planejam 

as ações.

Normalmente, os órgãos trabalham 

mais em consonância com as delibera-

ções internas, que nem sempre estão em 

consonância com as orientações emana-

das pela Diretoria Executiva. Esses do-

cumentos orientadores — uso da marca 

“USE” (que deve ser padrão para todos 

os órgãos), configuração territorial, Pla-

no Geral de Atividades, relatórios dos ór-

gãos e outros documentos oriundos das 

reuniões do CA e CDE dos dias 12 e 13 de 

dezembro de 2015 — estão à disposição 

para download no Portal USE. (Solicitem 

Plano de Trabalho para 2016
o endereço à Secretaria, pois o acesso é 

restrito).

Encontram-se disponíveis, também, 

documentos como Orientação ao Cen-

tro Espírita, Orientação aos Órgãos de 

Unificação, subsídios para Comunicação 

Social Espírita, Assistência e Promoção 

Social Espírita, Estudo Sistematizado 

da Doutrina Espírita, Estudo e Prática 

da Mediunidade, Diretrizes para a Ação 

Evangelizadora da Infância e da Juven-

tude, campanha Evangelho no Lar e no 

Coração, além de orientações sobre 

acessibilidade nas instituições espíritas, 

folhetos sobre o que é o Espiritismo e o 

que é o movimento espírita, entre ou-

tros. Esses são materiais de trabalho dos 

órgãos de unificação junto às instituições 

espíritas de suas jurisdições.

Neste ano vamos reforçar a campanha 

Comece pelo Começo (hoje a Campanha 

é nacional), um convite ao estudo dos li-

vros da Codificação, primordialmente nos 

programas de cursos, palestras, eventos 

e seminários. A Diretoria Executiva e os 

Conselhos (CA e CDE) reiteram ainda que 

a aplicação dos ensinos de Jesus, consubs-

tanciados no Evangelho Segundo o Espiri-

tismo e nos demais livros de Allan Kardec, 

constitui o caminho seguro para que as 

instituições espíritas realizem a difusão e 

a prática do Espiritismo.

Além da campanha Comece pelo Come-

ço faz-se necessário que os órgãos da USE 

direcionem as ações em favor da Campa-

nha Permanente da Família, visando in-

serir essa temática nas programações, 

estudos de adultos, jovens e crianças, pa-

lestras, seminários, dentro das atividades 

que compõem os departamentos, à luz da 

Doutrina Espírita. Sugerimos sejam reser-

vados um Dia, Semana ou Mês da Família 

nas instituições espíritas, para a valori-

zação e fortalecimento dos laços familia-

res, envolvendo crianças, jovens, adultos 

e idosos.

Lembramos principalmente aos novos 

membros dos órgãos de Unificação que os 

departamentos da USE são formados pe-

los membros da estadual, regional, órgão 

local e instituições espíritas, constituin-

do-se numa rede de troca de experiên-

cias, aprendizados e movimento organi-

zado das atividades que compõem cada 

departamento, dentro de suas especifici-

dades, isto é, os membros da estadual de 

cada departamento ou área reúnem-se 

periodicamente com os representantes/

membros do órgão regional e estes por 

sua vez se reúnem com os dos órgãos 

locais de suas jurisdições, e esses, por 

sua vez, reúnem-se com os membros dos 

departamentos das instituições espíritas 

para a troca de experiências e proje-

tos conjuntos.

Anualmente todos os membros de todas 

as instâncias devem participar dos encon-

tros estaduais, que seria a culminância 

das reuniões locais, regionais e estadual. 

Cada departamento de cada uma das ins-

tâncias deve ser constituído por uma co-

missão executiva composta pelo diretor e 

1º e 2º secretários; no caso da estadual, 

esta deve, também, constituir assessorias 

em quatro ou cinco regiões do Estado para 

fomentar a organização e funcionamento 

do departamento nos órgãos e institui-

ções espíritas.

E a nós cabe tão somente agradecer 

ao Criador a dádiva do tempo e empre-

gá-lo, criteriosamente, em favor da nos-

sa Doutrina, o que significa trabalhar em 

favor de nós mesmos. Um feliz Ano Novo 

a todos!

presidencia@usesp.org.br
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PERFiL - APARECiDO AUGUSTO CARVALhO

P residente da USE Regional de Ilha 
Solteira, Aparecido Augusto Carvalho 

fixou residência nessa cidade em 1980, 
quando iniciou a carreira de docente na 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp). A universidade ga-
nhava então um excelente professor, titu-
lar na cadeira de Engenharia Elétrica. E a 
cidade, um grande líder espírita.

Dirigente Espírita – Conte-nos sobre o 

“professor” Cido... 

Aparecido A. Carvalho – Após concluir 

o ensino médio, ainda na querida Bebe-

douro, fui para a Escola de Engenharia de 

São Carlos, da USP, cidade à qual volta-

ria, mais tarde, para fazer meu doutorado 

no Instituto de Física. Morei também no 

Rio de Janeiro, durante o curso de Mes-

trado em Engenharia Biomédica, pela 

UFRJ. Depois, nos Estados Unidos, obtive 

o pós-doutorado na Universidade de Wis-

consin-Madison. Desde 1980, moro em Ilha 

Solteira, com a família. Sou casado com 

dona Marlene. Temos cinco filhos, que já 

nos deram a alegria de duas netas.

DE – E que pode dizer do Cido espírita? 

Cido – Ainda aos 5 anos, acompanhava 

minha mãe, médium de psicofonia, às reu-

niões na casa de Dona Benedita, em Bebe-

Espírita desde criancinha... 
Professor a vida inteira

douro. Ainda menino, eu já gostava de ler 

o velho exemplar de O Evangelho Segun-

do o Espiritismo, que pertencia à minha 

mãe. Em Ilha Solteira, passei a frequentar 

o Centro Espírita Cairbar Schutel, onde 

participo como expositor e passista, além 

de médium esclarecedor e de psicografias. 

Tenho ministrado cursos, especialmente 

sobre o Passe e Atendimento Fraterno.

DE – E seu ingresso na USE, como 

se deu?

Cido – Aos 14 anos, após um convite 

formulado pelo amigo de escola, Álvaro 

Japur, ingressei no grupo de Pré-Mocidade 

do C. E. Do Calvário ao Céu, em Bebedou-

ro. Em São Carlos, enquanto me graduava 

no curso de Engenharia Elétrica, frequen-

tei a Sociedade Espírita Obreiros do Bem 

e assumi função de secretário na antiga 

União Espírita Municipal de São Carlos, no 

período de 1972 a 1976. Em Ilha Solteira, 

abracei as tarefas de Unificação a partir de 

1986, estimulado pelo querido e saudoso 

Aloísio Francisco da Silva, pioneiro da Uni-

ficação nesta região. Desde setembro de 

1994, estou na Diretoria da USE Regional 

de Ilha Solteira.

DE – A influência dessa regional já ul-

trapassa a fronteira com Mato Grosso do 

Sul... Soubemos que recebeu uma ho-

menagem da Câmara Municipal de Três 

Lagoas (MS).

Cido – Temos uma estreita relação com 

a União Regional Espírita de Três Lagoas, 

nesse estado. O planejamento anual de 

atividades das duas entidades é feito con-

juntamente. Quanto à comenda recebida, 

esta é uma distinção da Câmara Munici-

pal, que instituiu o 3 de Outubro como Dia 

de Allan Kardec. E eu divido esta honra 

com os companheiros do Cairbar Schutel 

e do Grupo de Fraternidade José Grosso e 

Maria João de Deus, de Três Lagoas.

DE – A figura do professor aca-

dêmico não interfere nas ativida-

des doutrinárias?

Cido – Ao contrário. Temos muitos 

alunos e ex-alunos frequentando a nossa 

casa. O Espiritismo também está presente 

no meio acadêmico.  Entre a academia e o 

Centro Espírita, a diferença é que, neste, 

todos seguimos a um só Mestre – Jesus! 

Fotos: Divulgação

homenagem na Câmara Municipal de Três Lagoas ilha Solteira, nas festas de fim de ano
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aGeNDa use

O relatório anual de atividades da 
USE – de novembro de 2014 a ou-

tubro de 2015 –, foi apresentado aos 

membros do Conselho Administrativo 

(CA) e Conselho Deliberativo Estadual 

(CDE), nas reuniões de 12 e 13 de de-

zembro, respectivamente.

O documento, que havia sido apre-

sentado também ao Conselho Federa-

tivo Nacional (CFN/FEB) no mês ante-

rior, mostrou significativa expansão 

nas atividades voltadas à Unificação, 

comparado com os números de 2014. 

As ações, classificadas quanto às oito 

diretrizes do Plano de Trabalho do Mo-

vimento Espírita Brasileiro, somaram 

621, 79% mais que no ano anterior. 

(Veja Gráfico ao lado).

A maior incidência das ações está na 

diretriz 6 (união dos espíritas e a unifica-

ção do movimento espírita), bem como na 

diretriz 3, que se refere à comunicação 

social espírita. No entanto, o que chama 

atenção é a ínfima atividade relacionada 

à diretriz 5, a multiplicação dos centros 

espíritas, fato que merece uma reflexão 

mais profunda. 

A reunião do CDE teve ainda a presen-

ça do ex-presidente da FEB, Antonio Ce-

sar Perri de Carvalho. Perri, que presidiu 

a USE de 1990 a 1996, destacou a impor-

tância de São Paulo para o movimento 

espírita nacional, com o lançamento de 

campanhas bem-sucedidas como Comece 

pelo Começo, o Melhor é Viver em Família 

e outras ações que mais tarde seriam en-

campadas pela FEB.

Ações pró-Unificação crescem 
79% em 2015

Contribuição anual e PGA

Os membros do Conselho de Admi-

nistração aprovaram as contas de 2015, 

com resultado superavitário de R$ 

229.957,32, sendo que nesse saldo está 

incluso o fundo de reserva para a refor-

ma do 1º e 2º andares do Centro Cultural 

do Brás, cujo teatro, localizado no tér-

reo, está sendo reformado sob a gestão 

da empresa ExpressoArt, com os valores 

captados no programa de incentivos fis-
cais Proac-ICMS.

Os conselheiros debateram também 
o novo  valor da contribuição anual para 
2016, aprovando, ao final, o valor de R$ 
240, primeiro aumento após três anos. 
Apesar dos esforços da Diretoria Executi-
va, em ampliar a base de contribuintes, o 
número de instituições pagantes em 2015 
foi ainda inferior a 2014, limitando-se a 
432 instituições pagantes.

Relatório foi apresentado aos membros dos Conselhos CA e CDE, que também aprovaram 
contas de 2015 e deliberaram sobre novo valor das contribuições anuais.

Redação Dirigente Espírita

Diretriz 5, Multiplicação de Centros Espíritas, teve baixo desempenho no Relatório 2015

Exposição de Cesar Perri pontuou contribuições da USE ao movimento espírita nacional
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O Congresso Estadual de Espiritismo, 
que se realizará de 23 a 25 de ju-

nho em Atibaia, já tem local definido: 
o Tauá Hotel, com excelentes acomo-
dações e capacidade para abrigar todas 
as atividades do Congresso, incluindo as 
oficinas.  “Além disso, sua localização é 
privilegiada – no KM 36 da Rodovia Dom 
Pedro I, a meio caminho entre São Paulo 
e Campinas”, destacou o vice-presiden-
te José Antônio Luiz Balieiro.

Até o mês de março será definido o 
preço para os congressistas que vão se 
hospedar nos três dias e também para 
aqueles que só participarão das ativida-
des do Congresso. O Conselho aprovou 
também, para a Comissão Organizado-
ra do 17º Congresso Estadual, os nomes 
de Antônio Carlos Amorim (Regional São 
Paulo) e A. J. Orlando (Regional Tauba-
té), pelo CA; e Mário Gonçalves (Inter-
municipal de Ribeirão Preto) e Mauro dos 
Santos (Intermunicipal de Taboão da Ser-
ra), pelo CDE. 

A proposta escolhida para tema cen-
tral — Prossigo para o alvo: passado, pre-

sente e futuro em nossas mãos — veio 
da própria Diretoria Executiva, escolhida 
entre outras sugestões apresentadas pela 
Regional São Paulo, Intermunicipal de 
Guarulhos e pelas Distritais Brás-Mooca 
e Ibirapuera.

O Congresso terá módulos com assuntos 
de interesse do grande público e 20 salas 
menores para oficinas em diversos horá-
rios. “Por tratar-se da comemoração dos 
70 anos da USE, teremos exposições e pa-
lestras contando a história da instituição”, 
assinala a presidente Julia Nezu. 

hotel Tauá Atibaia abrigará atividades do 17º Congresso Estadual de Espiritismo

A. J. Orlando e A. C. Amorim (em primeiro plano) representarão o CA na Comissão Organizadora

aGeNDa use

Encontro lembrará os 
70 anos da USE

Exposições, palestras e oficinas vão resgatar história da Instituição

CURTAS E IMPORTANTES
USE 70 anos - Um livro escrito a muitas mãos deverá marcar os 70 anos de história da USE, 

a serem comemorados em 5 de junho de 2017. Para isso, os órgãos de unificação em todo o 
Estado estão convidados a participar da obra, enviando fotos, documentos, recortes de jor-
nais e revistas, selos dos Correios, audiovisuais etc., enfim tudo que possa contribuir para o 
resgate histórico destas sete décadas.

Homenagem - Antecedendo as reuniões do CA e CDE, USE prestou homenagem aos compa-
nheiros que retornaram à Vida Maior: Geraldo Panetto, Marlene Monteiro Lemes, Tércio Silva 
Paulo e Antonio Schiliró, ex-presidente da USE, em 2 de dezembro passado. 

Estatutos – Uma comissão especial, integrada por membros das USE’s Regionais (advoga-
dos), será formada nos próximos meses para analisar os estatutos da USE e de seus órgãos, 
com a finalidade de dar orientação jurídica aos órgãos de unificação.

Encontros Fraternos – As 24 USE’s Regionais serão visitadas por comitivas da DE ao longo de 
2016. A pauta desses encontros inclui exposição de 60 minutos sobre os órgãos de unificação, 
funcionamento e estrutura. O objetivo é buscar harmonização de conhecimento do movimento 
espírita pelos dirigentes de órgãos.

Para compor o 

livro dos 70 anos 

da USE, cada 

Regional e res-

pectivos órgãos 

locais, em con-

junto, poderão 

ajudar a contar 

essa história, for-

necendo textos, 

documentos e fo-

tos, conforme roteiro que será enviado 

pela Diretoria. O prazo final para o en-
vio do material escrito e pesquisado é 31 

de maio.
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Foto: Jorge Moehlecke

O apoio institucional ao II Encontro Na-
cional de Arte Espírita, que a Abrarte 

realiza em São Paulo, de 26 a 29 de maio, 

não será uma ação isolada no calendário 

de eventos da USE em 2016. A entidade 

formalizou parcerias também em apoio ao 

audiovisual sobre Yvonne do Amaral Perei-

ra, nos 60 anos de publicação de Memó-

Artistas espíritas, uni-vos!
rias de um Suicida, e ao 
espetáculo teatral “Um 
Amor de Renúncia”, que 
estreia no próximo dia 17 
no Teatro Santo Agosti-
nho (Rua Apeninos, 118, 
próximo à Estação Ver-
gueiro do Metrô).

E para coroar um ano 
tão rico, a USE espera 
ainda inaugurar o seu 
Centro Cultural no bair-
ro paulistano do Brás e 

abrir espaço para outras estreias, como o 
documentário sobre os 100 anos de Clóvis 
Tavares e 80 anos da Escola Jesus Cristo, O 
filme, dirigido por Oceano Vieira de Melo, 
já foi lançado no Rio de Janeiro e em bre-
ve estará em cartaz em São Paulo.

“Infelizmente, mesmo assim, para efeito 
de incentivos da Lei Rouanet, a USE não é vis-

ta como instituição com fins culturais”, diz a 

presidente Julia Nezu, lamentando a respos-

ta negativa ao requerimento encaminhado 

ao Ministério da Cultura, pleiteando recursos 

para equipar o teatro multiuso do Centro 

Cultural, com capacidade para 250 lugares. 

Iniciadas em 2013, as obras do Centro 

Cultural USE estão sendo tocadas com ver-

bas do Programa de Apoio à Cultura (Proac/

ICMS), do governo estadual, mas que não 

serão suficientes, conforme avaliação do 

diretor de Patrimônio, José Sílvio Gaspar. 

“A partir de março, a gestão do projeto, 

do escritório Expresso Art, deverá passar ao 

controle da USE, e então as obras serão to-

cadas com recursos próprios e outras recei-

tas através de parcerias”, afirmou Gaspar. 

S U P l E M E N T O

SUPLEMENTO LiTERáRiO

Compositor da MPB, Nando Cordel anima mais uma edição do “Você e a 
Paz” em Salvador
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ENTREViSTA – ANTôNiO CESAR PERRi CARVALhO (CONTiNUAçãO)

Momento artístico na Conbraje-Sul: arte espírita sempre presente nos eventos com jovens

SUPLEMENTO LiTERáRiO

O s versos acima, que Roberto Carlos 
imortalizou numa canção, explicam 

por si o que a arte pode fazer, quando 
as palavras não são suficientes. Então, 
que dizer da arte divinamente inspira-
da, superior?

Allan Kardec, em Obras Póstumas, já 

antevia: “O Espiritismo, moralizando o ho-

mem, exercerá, pois, uma grande influên-

cia sobre a música.” Léon Denis, em O Espi-

ritismo na Arte, corroborou o pensamento 

do Codificador: “A Música, melhor que a 

palavra, representa o movimento, que é 

uma das leis da vida; eis por que a música é 

a própria voz do mundo superior”.

O que se diz da Música pode-se aplicar 

também às demais formas de expressão 

artística, garante Edmundo Cesar, presi-

dente da Associação Brasileira de Artistas  

Espíritas (Abrarte), entidade que promo-

ve, de 26 a 29 de maio, com apoio da USE, 

o II Encontro Nacional de Arte Espírita.

“O objetivo central é propiciar um es-

paço de convivência para os artistas espíri-

tas”, afirma, lembrando que as inscrições 

dos trabalhos devem ser feitas até o dia 

Pelos caminhos da Arte

15 de fevereiro. “Mas não basta inscrever. 

Tem que participar”, acrescenta Edmun-

do, referindo-se à 3ª Mostra Nacional de 

Dança Espírita e ao 13º Fórum Nacional de 

Arte Espírita. Quanto aos trabalhos, estes 

devem ter indicadas as características da 

apresentação, tempo de duração, dispo-

nibilizado link de vídeo com filmagem na 

íntegra e detalhamento da parte técnica 

que envolve a apresentação. 

O II Enarte será realizado na Escola Es-

tadual Dom Pedro I, na Rua Américo Go-

mes da Costa, 59, em São Miguel Paulista, 

Capital. “Foi o melhor espaço que pude-

mos reservar, onde os artistas poderão 

pernoitar no local, especialmente aqueles 

que virão do Interior e de outros estados”, 

afirmou Lirálcio Ricci, membro da Abrar-

te é também diretor do Departamento de 

Arte, da USE.

“Estamos num ano muito rico para a 

arte espírita, na área do audiovisual, do 

teatro, da Música e do cinema. E a USE 

é também geradora de arte autoral, es-

pecialmente a partir dos grupos de Mo-

cidade”, acrescentou Lira. Com efeito, 

a recente Confraternização Brasileira de 

Juventudes Espíritas (Conbraje-Sul) foi 

embalada com variada programação artís-

tica, com dramatizações de textos, jograis 

e músicas inéditas assinadas pelos pró-

prios jovens (Projeto Carrossel - DM/USE).

Um Amor de Renúncia
Mas nem toda arte espírita é produzida 

por espíritas. Na peça “Um Amor de Renún-

cia”, do grupo Rama Kriya, boa parte do 

elenco é composta por simpatizantes e até 

por quem professa outra religião. “E esse é 

um aspecto fascinante. A arte teatral é ca-

paz de unir públicos e atores de diferentes 

crenças religiosas, porque sua linguagem 

é a emoção”, explicou a atriz e figurinista 

Débora Muniz, durante entrevista ao Portal 

USE, após apresentar o projeto a membros 

do Conselho Administrativo.  Débora lembra 

o caso da senhora protestante que foi ver a 

peça Paulo e Estêvão, movida por simples 

curiosidade. “Ela pensou que seria um ritual, 

mas ficou encantada. No outro dia, voltou 

com outros membros da Igreja Batista.”

Adaptado de um dos grandes clássicos 

da literatura espírita — Renúncia, romance 

ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium 

“Eu tenho tanto pra lhe falar... Mas com palavras, não sei dizer.”

Fo
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SUPLEMENTO LiTERáRiO

“O Amor Venceu”. Mais uma...

... grande montagem do Rama Kriya

Cena de “Um Amor de Renúncia”, em cartaz no Teatro Santo Agostinho

A tração na 39ª Mostra Internacional de 
Cinema em São Paulo, o documentário 

“Herculano Pires, um convite para o futu-

ro” foi apresentado no último dia 20, na 

sede da USE. O documentário, último tra-

balho do fotógrafo e cineasta Edson Audi, 

é ao mesmo tempo um resgate do pensa-

mento de Herculano Pires, “o metro que 

melhor mediu Kardec”, no dizer de Emma-

nuel, e também uma despedida ao autor do 

vídeo, desencarnado em agosto passado.

Audi criou programas de televisão e 

produziu vários documentários sobre Allan 

Kardec – em CD-ROM, VHS e DVD e tam-

bém em livro. Em parceria com Oceano 

Um Convite para o Futuro

Francisco Cândido Xavier – o espetáculo já 

percorreu o Brasil inteiro, sempre com casa 

lotada, e agora estará em cartaz na Capital 

até 17 de março. A direção é de Lucienne 

Cunha e a trilha sonora é assinada por Mar-

kinhos Moura.  A montagem conta com cin-

co cenários, sendo três deles móveis e figu-

rinos que recriam o século 17. A peça narra 

saga familiar de Madalena Vilamil e sua 

filha Alcione ao longo de quatro décadas.

A temporada no Teatro Santo Agos-

tinho reserva ainda uma dose dupla aos 

amantes da dramaturgia. Na sequência 
do primeiro espetáculo, que começa às 
18 horas, o público poderá ver também 
outra montagem de sucesso do grupo — 
“O Amor Venceu”. Com certeza, um gran-
de desafio para o elenco e para a produ-
ção, que terá de transformar cenários do 
século XVII em cenários que retratam o 
velho Egito, no ano 1200 antes de Cristo. 
“Temos uma equipe técnica muito versá-
til e que adora esse tipo de desafio. E um 
elenco também de muito talento”, orgu-
lha-se Tay Lopes, produtor executivo.

Último documentário de Edson Audi, sobre o pensamento filosófico de Herculano Pires, 
 é a um só tempo resgate e despedida.

Vieira de Mello, também assinou vários pro-

jetos, como as biografias de Eurípedes Bar-

sanulfo e Divaldo Pereira Franco, que foram 

exibidas na 1ª Mostra de Filmes Espíritas e 

Espiritualistas Lusófonos de Londres.

Ao transformar em vídeo a entrevista 

de Herculano Pires ao jornalista e médium 

Jorge Rizzini (de 1972), Audi realizou, sem 

suspeitar, uma obra póstuma. Na exibição 

de estreia na Mostra Internacional, na Sala 

Cinemário, o público matou a saudade de 

um, enquanto se despedia de outro.  Quan-

to aos seus projetos para o futuro, Audi 

acalentava desejo de realizar uma produ-

ção “hollywoodiana” sobre o Espiritismo. E 

não desistia do sonho. “Estas ideias nunca 
morrem, apenas adormecem”.

Em atividade desde 1992, a Rama Kriya 

Produções (teatral e musical) traz em seu 

currículo uma vasta gama de espetáculos, 

dos quais já participaram renomados ar-

tistas, como Paulo Goulart, Jair Rodrigues, 

Ronnie Von, Vanusa, Sérgio Reis e Luiz Car-

los Miele.
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Joanna de Ângelis ao alcance de 
todos
Josué Douglas Rodrigues

14x21 cm • 216 páginas • R$ 29,00
Joanna de Ângelis nos tem trazido 
muitos esclarecimentos sobre a natureza 
humana e o comportamento do homem 
enquanto encarnado. Esmiuçando as 
orientações da mentora sobre o autoco-
nhecimento e a transformação moral que 
devemos efetuar para seguir rumo a uma 
vida mais plena, Josué Douglas Rodrigues 
escreveu este livro em linguagem acessí-
vel para todos.

Conquiste sua paz interior
Severino Barbosa

14x21 cm • 168 páginas • R$ 24,00
Percebe-se que grande parte da 

humanidade vive um momento de 
impasse psicológico: muitas pessoas 
se perdem na dúvida, e muitas caem 

na descrença total em Deus e no 
sentido de suas vidas. Perceber esse 

estado de espírito negativo motivou 
Severino Barbosa a escrever este livro 

para ajudar as pessoas que querem 
se reencontrar consigo mesmas e 

com Deus.

ALéM-TExTO

Lançamentos EME
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MeMÓRIa

U m relato biográfico não será suficien-
te para que as novas gerações ava-

liem a obra de Antonio Schiliró nas lides 

useanas. As homenagens prestadas na sua 

despedida em 2 de dezembro, entretanto, 

ajudam a revelar a alma generosa de Schi-

liró, espírita sincero que presidiu a USE, 

de 1982 e 1986.

“Um trabalhador incansável no movi-

mento de Unificação e nosso sexto presi-

dente”, afirmou Julia Nezu, atual presi-

dente da USE, recordando a carta gentil 

do amigo, justificando sua ausência na 

comemoração dos 65 anos da entidade. 

“Schiliró tinha motivos suficientes. Afinal, 

ele também aniversariava em 5 de junho, 

e naquela ocasião estava reunido com fi-

lhos, netos e bisnetos.”

Antonio Cesar Perri de Carvalho, que 

sucedeu a Schiliró na presidência da USE, 

também manifestou pesar com a partida 

Um bravo que retorna

reira no sindicalismo, tendo ocupado di-
versas funções nas entidades de classe dos 
bancários e economistas. Lecionou Con-
tabilidade Bancária, sendo membro do 2º 
Tribunal do Júri de São Paulo.

“Espírita desde os 20 anos de idade, 
Schiliró ingressou no movimento espírita 
a partir de 1970, reencontrando aí vários 
companheiros de lutas sociais, como Igná-
cio Giovine, Roque Trevisan e outros”, re-
lata Eduardo Carvalho Monteiro no livro 50 

Anos de Unificação, escrito em parceria 
com Natalino D’Olivo.

Sua trajetória na USE tem início em 
1972, quando assumiu o cargo de 2º se-
cretário na Diretoria Executiva, passan-
do, dois anos depois, a secretário geral, 
função que exerceu até 1982, quando foi 
eleito presidente. Após concluir dois man-
datos consecutivos, passou a dedicar-se 
mais inteiramente ao Grupo Assistencial 
Nair Bozzi, em Interlagos, ao lado da es-
posa, Lélia.

Sexto presidente da USE, gestões de 1982 a 1986, Antonio Schiliró contribuiu de forma 
significativa na obra da Unificação.

Rubens Toledo

Antonio Schiliró, com a esposa, Lélia

Antonio Schiliró durante palestra. Sentados, Cesar Perri, Attílio Campanini e Carlos Teixeira Ramos

do companheiro. “Devemos a Schiliró a re-

vitalização de campanhas como O Evange-

lho no Lar, Comece pelo Começo e o lan-

çamento de uma terceira, para integrar e 

fortalecer os laços de família”, escreveu 

Perri em artigo nas redes sociais. Ainda 

graças a Schiliró, a USE obteve os títulos 

de utilidade pública, na esfera municipal 

e esfera estadual, e conseguiu adquirir 

imóvel para sua sede própria, no bairro de 

Santana.  

Trajetória 
Filho de italianos, Schiliró nasceu 

na Capital paulista em 5 de junho de 

1917.  Economista por formação, atuou 

como contador na área bancária, ativida-

de na qual se aposentou. Tinha dois filhos 

— Antonio Luiz e Sandra Maria — que lhe 

deram seis netos e vários bisnetos.

De formação católica, encontrou-se na 

fé espírita ainda na juventude. Fez car-
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AGENDA BRASiL

Evento em parceria com FEB e Feego será nos dias 5 e 6 de março, na capital paulista. 
Inscrições abertas

Em parceria com a FEB e Federação 
Espírita do Estado de Goiás (FEEGO), 

USE realizará Encontro de Evangelizado-
res e Educadores Espíritas da Infância, 
nos dias 5 e 6 de março. O encontro mar-
ca início de um novo ciclo do Departa-
mento de Infância da USE, agora condu-
zido interinamente pela presidente Julia 
Nezu e João Thiago Garcia.

O seminário contará com oficinas de 
formação e subsídios para a ação evan-
gelizadora, abordando também questões 
relacionadas com a arte de educar bebês 
e crianças na evangelização.  O Encontro 
ensejará ainda momentos para debate e 
troca de experiências.

O conteúdo programático está a cargo 
de Miriam Dusi, coordenadora Nacional 
da Área de Infância e Juventude do CFN-
FEB, e de Cíntia Vieira, diretora do De-
partamento de Infância e Juventude da 
Federação Espírita  (e Juventude).

Durante os dois dias — sábado, das 14 às 
19 horas, e domingo, das 9 às 13 horas —, 
os participantes conhecerão formas e me-
todologias de se trabalhar com as crianças 
no Centro Espírita e terão contato com o 
que está sendo feito em âmbito nacional 
para a tarefa de evangelização da criança. 
O Encontro servirá também para aproxi-
mar os trabalhadores da Área de Infância 
em todo o Estado.

Inscrições
Para se inscrever, basta entrar em conta-

to com a secretaria da USE pelo e-mail use@
usesp.org.br, enviando Nome Completo, 
Centro Espírita que frequenta ou órgão da 
USE, cidade, telefone e e-mail para conta-
to, junto com cópia de comprovante de pa-
gamento de R$ 30 até o dia 29 de fevereiro.

Encontro reúne evangelizadores 
e educadores da Infância

Os depósitos (30 reais por pes-
soa) devem ser feitos no Banco 
Itaú, Ag. 0725 C/C 06890-2, CNPJ: 
43.305.762/0001-09, em nome da 
União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo. Mais informa-
ções podem ser obtidas também pelo 
e-mail use@usesp.org.br.

Observação: inicialmente foram 
abertas apenas 100 vagas para todo o 
Estado. Serão servidos lanche e café 
da manhã para os participantes. Saiba 
mais no site www.usesp.org.br. 
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Participantes do curso Gestão de Cen-
tro Espírita, iniciado em setembro, 

entraram “em férias” por alguns dias, mas 
devem retornar às aulas em 23 de janeiro. 
“Esta pausa é para as festas de fim de ano, 
considerando que muitos estarão viajando 
e visitando familiares”, falou Pedro Naka-
no, um dos nove facilitadores do Curso, 
após atividades na última aula do ano, em 
12 dezembro.

“Hoje falamos sobre Sustentabilidade 
da Casa Espírita”, acrescentou Paulo Ro-
berto, que divide as tarefas com Nakano. 
“Este é um tema dos mais sérios na admi-
nistração do centro e requer, do dirigente, 
conduta ética e rigor no cumprimento dos 
preceitos doutrinários”. 

Férias, mas não por muito tempo

CIRCuItO INteGRaDO

GESTãO CE

Curso Gestão de Centro Espírita, iniciado em setembro, faz pausa breve e retorna  
em 23 de janeiro.

Com efeito, dos 
21 “alunos”, muitos 
são do Interior, caso 
de Juliane Bertoldo, 
do C. E. Ismênia de 
Jesus (Santos/Ribei-
rão Pires), Osvaldo 
Sidnei Manali, do G. 
E. Paz e Amor (Cam-
pinas) e José Apa-
recido Belucci, da 
Associação Espírita 
de Cotia.

Participantes do curso Gestão de Centro Espírita, turma de São Paulo-SP Anderson J. S. Zamingnani e Margareth Zaming-
nani, da USE intermunicipal de Jacareí

Pedro Nakano, facilitador do curso GCE e presidente do CCDPE-ECM

Fotos: Norberto C. Weinlich
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estuDOs

aeCe

A área de Estudos da USE inicia, em 
janeiro de 2016, o Estudo Aprofun-

dado da Doutrina Espírita (EADE), com 
aulas no Campo Experimental, localiza-
do na Rua Brigadeiro Machado, 269, no 
Brás, Capital. As aulas, a partir do dia 
26, serão ministradas todas as terças-
-feiras, das 19h30 às 21h30, no segundo 
pavimento do Centro Cultural USE.

O EADE inclui profundo estudo sobre a per-

sonalidade do homem Jesus, apontado em O 

A área de Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita (AECE), que engloba a 

campanha Evangelho no Lar e no Coração, 
tem agenda movimentada neste primeiro 
trimestre de 2016. No dia 12 de março, 
na sede da USE, em São Paulo, teremos 
Encontro Estadual de AECE.

“O centro espírita é templo, oficina de 

trabalho, escola e pronto-socorro para en-

carnados e desencarnados. E dentre essas 

nobres atividades, o atendimento espiri-

tual talvez seja a mais excelente delas e 

é exclusiva do Centro Espírita”, afirmou 

Mauro Antônio dos Santos, diretor da Área.

No mês de fevereiro, a campanha Evange-

lho no Lar e no Coração, que integra a área e 

é coordenada pelo companheiro Luís Cláudio 

da Silva, estará percorrendo o interior paulista 

também. O estande do Evangelho no Lar estará 

montado na Confraternização Regional da Fa-

mília Espírita (Conrespi), em Matão, e também 

na Feira do Livro em São José do Rio Preto.

CIRCuItO INteGRaDO

Ano novo, curso novo

Área terá encontro estadual 
em março, na sede

E a campanha Evangelho no Lar e no Coração estará presente em Matão e S. José do Rio Preto. 

Estudo Avançado da Doutrina Espírita tem início neste mês de janeiro no 
Centro Experimental do Brás, sede do Centro Cultural USE. 

Livro dos Espíritos como guia e modelo de que 

podem se servir os homens para realizar a sua 

escala evolutiva. Aprofunda conhecimentos 

sobre os temas doutrinários, no seu tríplice 

aspecto: religioso, filosófico e científico.

O curso é uma realização conjunta 

da USE-SP e da União Espírita Cristã Be-

neficente “Laudelino Novaes de Brito“. 

Inscrições e informações pelo e-mail: 

esde1@usesp.org.br. Vagas limitadas.

Fotos: Norberto C. Weinlich
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A Regional de Ilha Solteira, no Oeste 
paulista, confirmou interesse em 

realizar Oficina de Comunicação, visan-
do capacitar trabalhadores na produção 
de cartazes, folhetos e banners; na ela-
boração de jornais, newsletter ou na 
construção de página na Web.

O encontro foi reservado para o mês de 
março, data de comemoração dos 40 anos do 
C. E. Cairbar Schutel, de Ilha Solteira. A Re-
gional abrange larga região, onde atuam as 
Intermunicipais de Andradina, Pereira Barre-
to e Ilha Solteira. O Decom confirmou tam-
bém, no PGA de 2016, outras duas oficinas: 
uma em 17 de julho, no edifício-sede, em 
Santana, Capital, e outra em 30 de outubro, 
local ainda não confirmado.

A proposta é familiarizar trabalhadores 
nas ferramentas digitais que permitem criar 
páginas na Web, diagramar e editar jornais, 
cartazes e outras peças de comunicação. Pro-
põe ainda mostrar técnicas na produção e de 
programas e documentários para Rádio e TV, 
com veiculação na web ou nos canais comu-
nitários. O plano de trabalho para 2016 prevê 
também a criação de quatro ou mais Assesso-
rias no Estado, que possam funcionar como 
centrais de apoio aos órgãos de unificação.

CIRCuItO INteGRaDO

Oficinas vão qualificar 
trabalhadores na área

COMUNiCAçãO

Além da Sede, que terá dois 
encontros no ano, serviço será 

levado também ao Interior.

Primeira oficina do ano será na Regional de ilha 
Solteira

Foto: Norberto C. Weinlich
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CURTAS & OPORTUNAS: NOTíCiAS NACiONAiS E iNTERNACiONAiS

No exame da Unesp, uma questão sobre Espiritismo

Novela das seis levanta 
Ibope da TV Globo

Filme deve chegar às telas em 2016

Os vestibulandos da Unesp depararam-
-se, no exame de dezembro passado, 

na prova de Conhecimentos Específicos, 
com um texto de O Livro dos Espíritos, 
explicando a origem das capacidades mo-
rais e intelectuais do homem, como, por 
exemplo, o virtuosismo musical de al-
guns indivíduos.

Contrapondo a visão espírita, o exami-
nador apresentou trecho de artigo na re-
vista Superinteressante (“Um dom de Gê-
nio”, maio de 2015), que traz pesquisa do 
neurologista alemão, Helmut Steinmetz. 
Na conclusão do cientista, o virtuosismo 
das pessoas com forte aptidão musical ex-

C om ibope na casa dos 20 pontos em 
São Paulo, excelente média para 

uma “novela das seis”, Além do Tempo, 

da Rede Globo, reafirma o interesse do 

público por tramas que evocam temas es-

píritas como reencarnação, comunicação 

com os espíritos, mediunidade etc. Em 

Além do Tempo, porém, a autora Eliza-

beth Jhin, que já escreveu outras duas 

novelas do gênero — Escrito nas Estrelas 

(2010) e Amor, Eterno Amor (2012) — foi 

ainda mais direta na exposição dos pos-

tulados espíritas. Os protagonistas do 

A companhia Cinética Filmes anunciou o 
lançamento, em 2016, de Nosso Lar 2 

– Os Mensageiros, baseado na obra do Espíri-
to André Luiz, psicografada por F. C. Xavier. 
Segundo o diretor Wagner de Assis, a nova 
produção, em fase de captação de recursos 
e ajustes financeiros e burocráticos, “vai ini-
ciar as filmagens e, se houver testes de elen-
co, isso será divulgado nas redes sociais”.

plicar-se-ia por um acentuado desenvolvi-
mento do lobo temporal esquerdo (região 
do córtex cerebral onde são processados 
os sinais sonoros). 

A tese do dr. Steinmetz, porém, era 
rebatida na explicação dos Espíritos a 
Kardec: “O desenvolvimento do órgão 
será um efeito e não uma causa. Se as 
capacidades se originassem nesses ór-
gãos, o homem seria uma máquina sem 
livre-arbítrio e sem responsabilidade dos 
seus atos. Seria preciso admitir que a 
genialidade dos sábios, poetas e artistas 
são fruto do acaso, que lhes deu órgãos 
especiais”.

drama vivido durante o Brasil 
Imperial retornam, na vida 
presente, 150 anos depois, 
para reparar, ajustar e conci-
liar-se com antigos desafetos.

Na Globo, outras novelas 
com temática espírita atingiram 
bons índices para a emissora, 
como “Alma Gêmea” (2005), 
“Páginas da Vida” (2006), “O As-
tro” (remake em 2011), “Amor 
à Vida” (2013). Além de “A Viagem”, talvez 
a mais conhecida, escrita por Ivani Ribeiro, 

levada ao ar originalmente em 1975, pela 
extinta TV Tupi, e repaginada em 1994.

Nosso Lar 2 – Os Mensageiros vem na 
sequência de Nosso Lar, exibido em 2010, 
com mais de 4 milhões de espectadores, 
só no cinema. Esse número aumentou 
ainda mais com a difusão em DVD e tam-
bém com a exibição nas TVs abertas e 
por assinatura.

Saiba mais em: 
www.facebook.com/nossolarofilme.

Elizabeth Jhin: novelas com temática espírita garantem 
boa audiência.

Habilidades inatas

Nosso Lar 2

Além do tempo




